ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ
тел.(048)725-35-93, факс:(048)776-12-99
е-шаіі: deposvita@omr.gov.ua
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Канатна, 134, Одеса, 65039, Україна
код ЄДРПОУ 02145398

о±л
на№

№

т
щШ-

___від

Яна Іванова
К>і+^иезК9 1640-142c6fc0@dostup.pravda.com.ua

Шановна Яно!
На Ваш запит на отримання публічної інформації від 20.09.2021 р.
№ 144/ПІ стосовно надання списку працівників, за якими закріплені кабінети
для прибирання у Одеській загальноосвітній школі № 73 І-ІІІ ступенів Одеської
міської ради Одеської області, Департамент освіти та науки Одеської міської
ради надає інформацію, підготовлену Комунальною установою «Центр
фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти
Суворовського району м. Одеси», яка здійснює господарсько-фінансовий
супровід Одеської ЗОШ № 73.
Додаток на 3 арк.

З повагою
директор Департаменту

Величко Т.І.
776-01-92

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА
«ЦЕНТР ФІНАНСУВАННЯ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ СИСТЕМИ ОСВІТИ СУВОРОВСЬКОГО
РАЙОНУ М. ОДЕСИ»
Отамана Головатого, 99, м. Одеса, 65003,Україна
код ЄДРПОУ 40703235

тел./факс(0482)34-04-80
e-mail: cfsuvorovskiv@ u

Директору
департаменту освіти та науки
Одеської міської ради
Буйневич О. В.

Комунальна установа «Центр фінансування та господарської діяльності
закладів та установ системи освіти Суворовського району м. Одеси» (далі
комунальна установа) у відповідь на інформаційний запит Яни Іванової від
21.09.2021 Лг2 ПІ - 144 стосовно надання списків працівників Одеської
загальноосвітньої школи № 73 І - НІ ступенів Одеської міської ради Одеської
області (далі школи) надає лист - обгрунтування директора школи.
Додаток на 2 - х (два) арк

Заступник директора
Н. В. Холодняк

С. В. Железняк

Одеська загальноосвітня школа №73 Ї-Ш ступенів
. Одеської міської ради Одеської області
вул. Висоць'кого, 16 м.іОдеса,65123

22.09. 2021

т/факс (048) 751-68-82; т, 52-42-79

р .Х о ^ £ 0
Директору КУ «ЦФГДЗУСО»
Одеської міської ради
Сомову О.О.

Адміністрація Одеської ЗОШ №73 надає інформацію щодо запиту,
який надійшов від Іванової Я.Б. до Департаменту освіти та науки
Одеської міської ради від 21.09.21р№ 144/ПІ,наступне:
Уважно ознайомившись з Вашим запитом повідомляємо наступне;
згідно зі ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»,
публічною інф орм ацією з об м еж еним дост упном є службова
інформація. Запитувана Вами інформація, яку Вам повідомляли раніше є
інформацією з обмеженим доступом, яка захищена Законом України
«Про захист персональних даних»,згідно зі ст.24 Закону, суб‘єкти
відносин, пов‘язаних із персональними даними зобов’язані забезпечити
захистними данними від незаконної обробки, у тому числі втрати,
незаконного або випадкового знищення, а також від незаконного
доступу до них. Окрім того, особливо звертаю Вашу увагу на то, що
законодавець у ч.2 ст,29 Закону України «Про інформацію» визначає,
що становить предмет суспільно необхідної інформації:інформація, яка
свідчить про загрозу державному суве-ренітету, територіальній
цілісності Українщзабезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і
обов’язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення
громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки
діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.
В Рішенні Конституційного Суду України від 20.01.2012,№ 2-рп/2012 у
справі за конституційним поданням Жашківської районної ради
Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин
першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34Конституції
України, Конституційний суд особиливо звернув увагу на віднесення
інформації, як до такої,що має суспільний інтерес, та зазначив : «
необхідно звертати увагу на статус запитувача. Коли запитувачем є
журналіст або громадська організація ступінь суспільної необхідності

запитуваної інффмаЩ ї їакож зростає. Це зумовлено тим. що журналіста"
та громадські організації запитують інформацію як правило для
створення суспільної дискусії з приводу тих чи інших подій, явищ. Крім
того, немаловажливим є врахування контексту, на фоні якого
запитується чи оприлюднюється інформація. У разі якщо запитувана
інформація стосується певних фактів, про які в суспільстві виникла
дискусія. Наприклад, якщо в суспільстві обговорюється невідповідність
стилю життя керівників державного підприємства їх статкам,
інформація,викладена в декларації таких керівників, хоча вони не є
державними службовцями, може вважатись суспільно необхідною.»
Вважаючи, що запитувана Вами інформація, має статус інформації, яка
захищена Законом України «Про захист персональних данних», при
цьому законодавець чітко визначив, що громадськи інтереси не можуть
бути зведені до інтересів окримих індивідів, з вище визначених підстав,
вважаємо, що Вам було обгрунтовано відмовлено до інформаціїї, доступ
до якої обмежено Законом;
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